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Inbjudan 

Tävling: Svenskt Mästerskap för Mälarbåtar M22 och M30 

 Internationellt Riksmästerskap för M25 och M15 

  

Datum: 8-10 juli 2021, Rastaholm Ekerö 

 

Nivå: Röd kappsegling 

 

Arrangör: Jollekappseglarna Västerås i samarbete med  

Mälarbåtsförbundet och Stockholms segelsällskap 

 
1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter 

1.2 Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen och 

Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin samt de anvisningar som 

ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. En tävlande som bryter 

mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller 

inte för brott mot denna regel 

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska 

Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. 

2.3 Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige 

minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv 

år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska 

Seglarförbundet. 

2.4 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs samt 

vara medlem i Mälarbåtsförbundet 

2.5 Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att publiceras 

på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt medgivande till detta 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast den 23 juni via https://anmalning.jkv.se/malarbats-sm-2021. 

Efteranmälan mot förhöjd avgift är möjlig fram till och med att registreringen stänger 

3.2 Ordinarie anmälningsavgift är 1.400 kr och betalas senast vid registreringen via Swish 

123 056 30 49 eller bankgiro 379-0235. Förhöjd avgift efter den 23 juni är 1.800kr. 

Vid eventuell återbetalning tar vi ut en administrativ avgift om max 100kr 

 

Anmälan och betalning till skepparmiddagen görs separat. Mer information hittar du på 

eventets hemsida, www.jkv.se/M-batssm-2021 

https://anmalning.jkv.se/malarbats-sm-2021
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4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering av hela besättningen ska göras senast onsdag den 7 juli. Registreringen kan 

komma att digitaliseras, se kommande anslag på den officiella anslagstavlan 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, tävlingslicens och 

båtens mätbrev eller motsvarande. 

4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende 

överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska 

kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid 

första möjliga tillfälle 

4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén 

5. Seglingsföreskrifter och information 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och 

kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och 

annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan 

på https://idrottonline.se/JKV-Vasteras-Segling/m-batssm2021/Officiellanslagstavla 

5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF. Aktuell kanal anslås på den officiella anslagstavlan 

6. Tidsprogram 

6.1 Program  

Onsdag 7 juli 10.00 – 18.00 Registrering och inmätning 

ca 15.00 Start för Tune up race 

19.00  Invigning inkl. informationsmöte 

Torsdag 8 juli 10.55 Tidigaste tid för första Varningssignal 

Fredag 9 juli 10.55 Tidigaste tid för första Varningssignal 

Lördag 10 juli 10.55 Tidigaste tid för första Varningssignal 

 14.55 Senaste tid för sista varningssignal 

Prisutdelning snarast efter seglingarnas 

avslutande 

 Ca 19.00 Ev Regattamiddag 

7. Genomförande 

7.1 Totalt åtta (8) kappseglingar är planerade 

7.2 Bankappsegling fleetrace för varje mästerskapsklass. Alla kappseglingar under dagen är 

planerade att genomföras utan mellanliggande insegling  
  

https://idrottonline.se/JKV-Vasteras-Segling/m-batssm2021/Officiellanslagstavla
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8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Södra Björkfjärden 

8.2 Banan kommer att vara en kryss-läns bana där kappseglingskommittén kommer att 

eftersträva en banlängd på ca 60 minuter. Detaljerad banbeskrivning framgår av 

Kompletterande SF 

9. Protester och straff 

9.1 KSR appendix T1 gäller 

9.2  KSR 44.1 ändras enligt följande: "En båt får ta ett tvåsvängsstraff..." ändras till "En båt 

får ta ett ensvängsstraff…" 

10. Poängberäkning 

10.1 KSR A5.3 gäller 

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista 

kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga 

och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort 

10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap 

11. Priser 

11.1 Utlottning av varupriser 

11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8 

Mästerskap 
 
 
Datum: 2021-04-05 
 

Namn: Patrik Björklund Tävlingsledare 

 Tel: 073-7656275 
 


